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يرجى الرجوع اىل رشوط االستخدام الهامة، واخالء املسؤولية واإلفصاحات املذكورة يف التقرير

السعودي الفرنيس كابيتال هي رشكة مرخصة من قبل 
هيئة السوق املالية برتخيص رقم )٣٧-١۱۱٥٣( صفحة ١

يمكن لتخفيف األصول العالمية أن يكون محفزاً أكبر من النتائج القوية للربع الرابع 
2013؛ نستمر بالتوصية “شراء”

فاقت نتائج الربع الرابع 2013 متوس�ط التوقعات عىل أثر تغري السياس�ة املحاس�بية: س�جلت رشكة االتصاالت 	 

الس�عودية صايف ربح للربع الرابع 20١٣ بقيمة ٣.62 مليار ر.س. )نمو ٧% عن الربع الس�ابق؛ نمو بما يعادل 8.2 مرة 

لصايف ربح الربع املماثل من العام الس�ابق( وذلك بزيادة كبرية ومفاجئة فاقت توقعاتنا بنس�بة 4١% كما كانت أعىل من 

متوس�ط التوقعات بنس�بة ٥١%، وذلك كنتيجة مبارشة لقيام الرشكة بعكس حصتها من خسائر مجموعة إيرسيل البالغة 

٧9٥ مليون ر.س. والتي تمت خالل الربعني الثاني والثالث من العام 20١٣ بس�بب تغري املعيار املحاس�بي. جاء مستوى 

األداء التشغييل للرشكة أقل بقليل من املستوى املتوقع له، فبينما كانت إيرادات الرشكة لهذا الربع بقيمة ١١.٣ مليار ر.س. 

)ال تغيري عن مس�توى الربع الس�ابق والربع املماثل من العام الس�ابق( مقاربة ملتوس�ط التوقعات، جاء ربح الرشكة قبل 

الفوائد والرضائب واالستهالك واإلطفاء أقل بنسب تقارب 0.٣% و ٧%عن توقعاتنا ومتوسط التوقعات عىل التوايل ، وبالتايل 

جاء هامش الربح قبل الفوائد والرضائب واالستهالك واإلطفاء بما يقارب 40%، وذلك متوافقا إىل حد كبري مع توقعاتنا له 

والبالغ ٣9% تقريباً، األمر الذي يشري إىل نجاح الرشكة يف سياسة مراقبة التكاليف. وباإلضافة ملا سبق، أعلن مجلس إدارة 

الرشكة عن توزيع ربح نقدي جيد للربع الرابع بمقدار 0.٧٥ ر.س.، ليكون بذلك العائد السنوي للربح املوزع عىل السعر 

الحايل للسهم بما يقارب 8.٣%.

اس�تمرار ق�وة قطاع خدمات النطاق العريض )برود باند(: اس�تمر قطاع خدمات الربود بان�د للرشكة قوياً مع نمو 	 

إي�رادات خدمات الربود بان�د الجوال يف الربع الرابع 20١٣ بمعدل 200% عن الربع املماثل من العام الس�ابق )نمو %80 

خالل الس�نة املالية 20١٣ عن الس�نة املالية السابقة(، بدعم من توسيع تغطية ش�بكة خدمات الرشكة )96% من املناطق 

املأهولة(، كما استمر التوسع يف شبكة األلياف الضوئية للمنازل وارتفاع أعداد مشرتكي خدمة التلفزيون التفاعيل )إنفجن( 

لهذا الربع، حيث بلغت 88% و٣2% عىل التوايل باملقارنة مع الربع املماثل من العام الس�ابق. باإلضافة ملا س�بق، س�جلت 

رشكة االتصاالت السعودية للربع الرابع 20١٣ نمواً بنسبة ١١% عن الربع املماثل من العام السابق بدعم من النمو يف قطاع 

خدمات الربود باند والخط الثابت بمعدالت 20% و١0% عىل التوايل لنفس فرتة املقارنة.

املزيد من ترشيد األعمال العاملية يمكن أن يشكل حافزاً مهماً: يف رأينا، تكمن قصة أسهم الرشكة يف ترشيد العمليات 	 

العاملية. خالل الربع الرابع 20١٣، عدلت الرشكة اتفاقية املس�اهمة يف مش�غل االتصاالت يف منطقة جنوب رشق اس�يا وما 

ترت�ب عليها من تغري التقييم االس�تثماري )مع عدم اس�تخدام طريقة حق�وق امللكية( مما يعني ع�دم تأثر نتائج رشكة 

االتصاالت الس�عودية بأرباح مجموعة ايرس�ل. عالوة عىل ذلك، اكدت االدارة عزمها عىل ترش�يد العمليات العاملية لزيادة 

قيمة مس�اهميها، ونظراً لعدم وجود تفاصيل، قد يعني ذلك املزيد من ترش�يد العمليات األجنبية. بعد خروج الرشكة من 

بي تي اكس�يس تيليكوم اندونيس�يا يف الربع الرابع 20١٣، فإنه الزال لديها أس�هم يف ماليزيا والهند )مجموعة ايرس�ل – 

تغري التقييم يف الربع الرابع( كما أن لديها أس�هم يف جنوب افريقيا وتركيا والكويت والبحرين. يف حني ال نس�تطيع التكهن 

بنتائج معينة، فإن أي مما ذكر أعاله يمكن أن يكون نقطة أساسية إلدارة الرشكة يف املرحلة القادمة. اذا افرتضنا أن األداء 

التاريخي معياراً، )منذ ان أعلنت الرشكة احتمالية بيع بما يقارب اكثر من ٥0% من بي تي اكسيس تيليكوم اندونيسيا يف 

نهاية يوليو مقابل ٧% من موباييل( فإن ذلك قد يمثل حافزاً للمستثمرين. 

رفعن�ا م�ن توقعاتنا لصايف الربح للفرتة من 2014 إىل 2015 بما يقارب 9%؛ زيادة الس�عر املس�تهدف اىل 68.9 	 

ر.س. للسهم واالحتفاظ بتوصية “رشاء”: بعد نرش نتائج الربع الرابع 20١٣ وبناًء عىل االتجاهات األخرية فقد رفعنا 

من تقديراتنا لصايف الربح للفرتة من 20١4 إىل 20١٥ بما يقارب 9%، وبسبب إعادة النظر يف االستثمارات العاملية ضعيفة 

األداء، نحن نرى املزيد من الفرص للرشكة مع تراجع للمخاطر. بناًء عىل ما تقدم، فقد رفعنا من سعرنا املستهدف ليصل 

اىل 68.9 ر.س. للس�هم مع االس�تمرار بالتوصية “رشاء”. يتم تداول س�هم رشكة االتصاالت السعودية حالياً بمكرر قيمة 

الرشك�ة اىل الربح قبل الفوائد والرضيبة والزكاة واالس�تهالك واالطفاء يبلغ 6.0 مرة للع�ام 20١4، وذلك أقل بما يقارب 

20% من املكرر لرشكة موباييل ولكنه متوافق مع الرشكات املشابهة يف منطقة الرشق األوسط وأوروبا وأفريقيا.

بيانات السهم

6١.8ر.س.سعر اإلغالق*

١2٣,600مليون ر.س.الرسملة السوقية

2000مليونعدد األسهم القائمة

6١.8ر.س.أعىل سعر خالل ٥2 أسبوع

٣8.2ر.س.أدنى سعر خالل ٥2 أسبوع

٣٧.0%التغري يف السعر آلخر ثالث شهور

٥.٧٧ر.س.ربح السهم املتوقع للعام 20١4

SESTC AB.7010رمز السهم )رويرتز/بلومربغ(

* السعر كما يف 2١ يناير 20١4.

بنية املساهمة )%(

٧0.0صندوق االستثمارات العامة

٧.0املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

6.6املؤسسة العامة للتقاعد 

١6.4الجمهور

املصدر: تداول

أهم النسب املتوقعة للعام 2014

١0.٧مكرر الربحية )مرة(

6.0مكرر EV/EBITDA )مرة( 

٣.8عائد توزيعات األرباح اىل السعر )%( 

املصدر: الرشكة، تحليل السعودي الفرنيس كابيتال

حركة سعر السهم مقارنة بمؤرش السوق الرئييس
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املصدر: تداول

رشاءملخص التوصية

رشاءالتوصية

68.9السعر املستهدف )ر.س.(

١١%التغري

تغطية القطاع
ديبانجان راي

dipanjanray@fransicapital.com.sa
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الثالث 
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املايض
201320142015

04٥,6024٧,86248,946%١١,2٣٥-١%١١,42٧-١%١١,4٣4-٥%١١,268١١,8٣2االيرادات

١42٧,4١٣2٧,94828,٥٧9%6,١2١-٣%٧,١9٣غ/م١%6,9926,9٣0اجمايل الربح

٥8%٥8%60%٥4%6٣%غ/م٥9%62%هامش اجمايل الربح %

**EBITDA4,٥0٥4,6٣%٣٣-4,84٧%٣-4,9٧٥%9-٣,60١%2٥١٧,4١٧١9,١42١9,٥٧٣

% EBITDA 40%40%٣8%٣2%44%42%٣9%40%هامش

9,98٧١١,٥4٥١2,428غ/ذ٧٣9٣%٥١٣,٣86%4١2,404%٣,62٣2,٥٧0صايف الربح

املصدر: الشركة، حتليل السعودي الفرنسي كابيتال، غ/م : غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى * متوسط التوقعات من بلومبرغ، ** الربح قبل االستهالك واإلطفاء وتكاليف التمويل والزكاة من املصادر املتاحة
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إطار العمل بالتوصيات

رشاء: يويص املحلل برشاء السهم عندما يكون تقديرنا للقيمة العادلة للسهم أعىل من سعر السهم يف السوق بنسبة ١0% أو أكثر.

احتفاظ: يويص املحلل باالحتفاظ بالسهم عندما يكون تقديرنا للقيمة العادلة للسهم أعىل أو أقل بنسبة ١0% من سعر السهم يف السوق.

بيع: يويص املحلل ببيع السهم عندما يكون تقديرنا للقيمة العادلة للسهم أقل بنسبة ١0% أو أكثر من سعر السهم السائد يف السوق.
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معلومات االتصال

دائرة األبحاث واملشورة 

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنيس كابيتال 

مركز االتصال 

800 ١2٥ 9999

املوقع اإللكرتوني

www.sfc.sa

رشكة السعودي الفرنيس كابيتال ذ.م.م.

سجل تجاري رقم ١0١02٣۱2١٧، صندوق بريد 2٣4٥4، الرياض ١١426،

اململكة العربية السعودية، املركز الرئييس – الرياض

مرخصة من قبل هيئة السوق املالية برتخيص رقم )1۱۱53-3٧(
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اخالء املسؤولية

ت�م اع�داد هذا التقرير من قبل رشكة الس�عودي الفرنيس كابيتال، رشكة اس�تثمارية متخصصة لخدمات البنوك االس�تثمارية، ادارة األصول، الوس�اطة، األبحاث، 

وخدمات الحافظ األمني. يمكن أن يكون لرشكة السعودي الفرنيس كابيتال أو رشكتها التابعة عالقة بالرشكة محل هذا التقرير و/أو أوراقها املالية.

يعتم�د ه�ذا التقرير عىل املعلومات املتاحة للعم�وم والتي نعتقد بثقتها، ولكننا ال نقدمه�ا كمعلومات دقيقة أو مكتملة، وبالتايل ال يج�ب االتكال عليها كمعلومات 

متكامل�ة أو دقيق�ة. وعلي�ه، ال نقدم أو نضم�ن، ال رصاحة وال ضمناً، وينبغي أن ال يعول ع�ىل عدالة أو دقة أو اكتمال أو صحة املعلوم�ات واآلراء املتضمنة يف هذا 

التقرير.

تم اعداد هذا التقرير ألغراض املعلومات العامة فقط، وال يسمح بإعادة انتاجه أو توزيعه ألي شخص. ال يعترب هذا التقرير دعوة أو عرضاً لرشاء أو بيع أي أوراق 

مالية. لم يأخذ التقرير يف االعتبار موائمة االس�تثمار لطبيعة املس�تثمر. تحديداً، لم يتم خصيص هذا التقرير ليالئم أهداف استثمارية محددة، أو وضع مايل معني، 

أو درجة املخاطر املرغوبة، أو احتياجات أي ش�خص متلقي لهذا التقرير. تنصح رشكة الس�عودي الفرنيس كابيتال بش�دة أي مس�تثمر محتمل أن يطلب إرش�اد 

قانوني، محاس�بي ومايل لدى اتخاذ القرار حول االس�تثمار يف األوراق املالية ومالئمتها ملتطلباته/متطلباتها. تتضمن أي توصيات اس�تثمارية متضمنة يف التقرير 

املخاطر والعوائد املتوقعة.

إن رشكة السعودي الفرنيس كابيتال غري مسؤولة، بإجمايل القوانني واألنظمة املطبقة، عن أي خسارة ناتجة عن هذا التقرير أو أي من محتوياته أو ما يعلق به. قد 

ال تتحقق التوقعات املستقبلية الخاصة بالتوقعات املالية وتقديرات القيمة العادلة. إن جميع اآلراء والتقديرات املتضمنة يف التقرير تعتمد عىل رأي رشكة السعودي 

الفرنيس كابيتال بتاريخ اعداد التقرير، والتي يمكن أن تتغري دون إشعار. إن األداء املايض ألي استثمار ال يعكس بالرضورة النتائج املستقبلية. قيمة األوراق املالية، 

أو الدخل منها، أو أسعارها أو عمالتها، يمكن أن ترتفع أو تنخفض. من املحتمل أن يسرتجع املستثمر قيمة أقل من قيمة االستثمار الفعيل. أيضاً، يمكن أن يخضع 

االس�تثمار اىل رس�وم عىل االس�تثمار يف األوراق املالية. يمكن أن يؤدي التغري يف أسعار رصف العمالت اىل تغريات كبرية يف قيمة أو سعر أو الدخل من ورقة مالية. ال 

يسمح بإعادة انتاج هذا التقرير أو أي أجزاء منه دون الحصول عىل املوافقة الخطية من رشكة السعودي الفرنيس كابيتال. ال يجوز توزيع هذا التقرير أو نسخ منه 

خارج اململكة العربية السعودية حيث من املمكن أن يكون توزيعه ممنوع قانوناً. يجب عىل األشخاص مستلمي التقرير أن يكونوا عىل دراية بمثل هذا املنع وااللتزام 

مثل هذه القيود. باستالم هذا التقرير، يوافق املستلم عىل االلتزام بالقيود السابقة.

الس�عودي الفرنيس كابيتال، رشكة محدودة املس�ؤولية؛ س�جل تج�اري 101023121٧، صندوق بري�د: 23454، الري�اض 11426 اململكة العربية 

السعودية، املركز الرئييس - الرياض. رشكة مرخصة وخاضعة ألنظمة هيئة السوق املالية السعودية بموجب الرتخيص رقم )1۱۱53-3٧(.


